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Oponentský posudek disertační práce Pavla Gondy „Spojování podniků a soutěžitelů a 
ekonomická kritéria“

Na základě rozhodnutí děkana Právnické fakulty University Karlovy jsem byl ustanoven 
oponentem disertační práce doktoranda Pavla Gondy na téma „Spojování podniků a 
soutěžitelů a ekonomická kritéria“. K oponentuře mi byla předložena jmenovaná disertační 
práce, kterou doktorand zpracoval pod vedením školitelky prof. JUDr. Stanislavy Černé, 
CSc., o celkovém rozsahu 172 strany, z čehož 160 stran tvoří vlastní text práce a 12 stran
seznam použité literatury, obsah a cizojazyčné shrnutí a ostatní technické přílohy.

Aktuálnost tématu

Téma je mimořádně aktuální, neboť je českou odbornou literaturou takřka nepovšimnuto. 
Jedná se navíc o téma interdisciplinární, které vyžaduje erudici nejen v rozsáhlé oblasti práva, 
ale rovněž zběhlost v ekonomických kategoriích a pojmech. 

Náročnost tématu

Jedná se o náročné téma, které v sobě spojuje ekonomickou a právní problematiku Náročnost 
tématu je zvýšena tím, že naprostá většina literatury zabývající se daným tématem je 
cizojazyčná a často poplatná době vzniku či přáním a projekcím jejího autora. Vědeckými 
metodami, které se nabízejí při zpracování tématu, jsou analýza, komparace, a nejnáročnější 
metodou při zpracování tohoto tématu je bezesporu syntéza. 

Hodnocení práce

Práce se v podstatě rozpadá do tří částí, které ač by měly analyzovat stejnou problematiku 
v prostředí Evropské unie, České republiky a Spojených státech amerických, zabývá se každá 
z nich poněkud rozdílnou problematikou. Je zřejmé, že práce nemá jasnou koncepci, logickou 
strukturu a představu o metodách, které by měly být použity. V práci je navíc celá řada 
nepřesností a formulačních neprávností. 

Považovat termín „koordinované efekty“ za právní termín je problematické, když disertant 
neuvádí žádný pramen práva, který by ten termín používal či dokonce definoval. Pokud autor 
vymezil koluzivní chování jako český překlad pojmu „tacit collusion“, není pravdou, že je to 
pojem širší než pojem zakázané dohody nebo kartelové chování, ale je to chování, které je 
pandánem k těmto termínům. Zvolení termínu koluze jako českého překladu pojmu „tacit 
collusion“ je problematické, neboť existují i explicitní koluze, jimž by musel být přiřazen 
termín zcela nový. Uvedený závěr vyplývá např. z článku „A Theory of Tacit Collusion“ 
autora Josepha E. Harrington, Jr. z Department of Economics, Johns Hopkins University nebo 
článku Ray Reese „Tacit Collusion“ zveřejněný v Oxford Review of  Economic Policy (1993) 
9 (2): 27-40. Pokud však již autor takový termín tímto způsobem vymezil, není možno 
následně používat pro identické chování termín jiný, jako např. „paralelní chování“.



Autor zmiňuje Cournotovu soutěž. Tento termín není v makroekonomii na rozdíl od 

Cournotova modelu či Cournotovy rovnováhy znám. Autor by ho tedy měl definovat, aby 

bylo zřejmé, co má na mysli. 

Není jasné, z jakých empirických výzkumů autor vychází, i když se o nich v práci zmiňuje, 

ale druhý a třetí odstavec na straně 39, které mají prezentovat výsledky těchto průzkumů, 

nedávají vůbec smysl. Věty typu „před spojením byly tyto cíle mírně podprůměrné oproti 

průměru“ nebo „zisk společností je rozdělen na dvě stejné části, a to růst ceny akcií během 40 

dnů a růst po oznámení nabídky“ naznačují, že se spíše jedná o nekvalitní překlad nějakého 

původního textu. Věty, které nedávají žádný smysl, se pak vyskytují na více místech. Autor 

např. uvádí, že „podniky nedosáhnou ani 25 %“ (str. 76), „pokyny ukládají horní limit dvou 

let“ (str. 84), „záměr zákonodárce plyne z povahy změn a důvodových zpráv“ (str. 91). Na 

straně 36 pak není jasné, k čemu by bylo zapotřebí autorem citované snížení nákladů.

Na straně 40 je uvedeno, že „současně s růstem prodejní plochy klesá tržní cena“. I když 

pomineme, že není stanoveno, jaká cena dle autora klesá, není jasný smysl této věty a věta 

nezapadá do kontextu ani textu před nebo po této větě. Dále autor uvádí, že „zvýšení tržní síly 

převáží snížení nákladů“. Zde porovnává neporovnatelné veličiny. Zřejmě myslel, že efekt 

zvýšení tržní síly převáží efekt snížení nákladů, avšak takto vyjádřeno taková věta opět 

nedává smysl. Na straně 70 slibuje autor uvést principy aplikovatelné na omezení při převzetí 

podniku či při vzniku joint venture, i když pak uvádí pouze dovolené doložky.

Není možné tvrdit, že systém kolektivní dominance byl vytvořen Evropskou komisí, stejně 

jako není možno hovořit o aplikaci kolektivní dominance, ale o jejím posuzování apod. Autor 

zmiňuje orgán, který označuje jako Generální ředitelství v oblasti soutěže. Takový orgán však 

neexistuje. Existuje Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, a pokud měl autor na 

mysli tento orgán, měl ho správně označit.

Autor často cituje Pokyny EU, které však nedefinuje, i když k jejich označení používá termín 

s velkým P, což by naznačovalo, že se jedná o legislativní zkratku. Tyto části práce není 

možno vůbec posoudit, protože pokynů v této oblasti existuje několik a z práce není možno 

dovodit, které autor míní. Obdobně nedůsledně autor používá legislativní zkratku Nařízení o 

kontrolách spojení. Autor často používá termín firma v rozporu s platnou právní úpravou. 

Herfindahl-Hirschmanův index je index, kterým se vyjadřuje stupeň koncentrace na trhu jako 

součet čtverců tržních podílů jednotlivých soutěžitelů. Standardně se vyjadřuje tímto 

vzorečkem: HHI = ∑NSi
2 , kde Si označuje podíl i-té společnosti na relevantním trhu a N je 

počet soutěžitelů na trhu. Čím je HH index menší, tím je větší stupeň konkurence na daném 

trhu. Ačkoli není zřejmé, co autor mínil vzorcem, který vydává za Herfindahl-Hirschmanův

index, neboť zcela chybí popisky k tomuto vzorci, je očividné, že by byl použitelný pouze 

v případě, že by existovali na trhu pouze tři soutěžitelé. Pokud chtěl daný výpočet použít 

pouze jako ilustrační, mělo by to být v práci uvedeno. 



Není správné hovořit o aplikační praxi „Evropské Unie“, ale o aplikační praxi některých 

orgánů Evropské unie. Autor dále pomíjí fakt, že teleologická metoda je spíše metodou 

výkladovou nežli aplikační.

Kapitola 5. je jen popisem platného zákona, a to s využitím v podstatě pouze dvou pramenů, i 

když je zřejmé, že se jedná o popis kvalifikovaný. V této části naprosto chybí ekonomická 

kritéria rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a práce tak v této části zcela 

nedostává svému plánovanému zaměření. Šestá kapitola pouze popisuje vývoj 

antimonopolního práva v USA a pokyny pro hodnocení spojování podniků, aniž by bylo 

zřejmé, o jaký předpis se jedná. 

Grafická úprava je na dobré úrovni. Není však zcela jasné, proč je na straně 148 kapitola

3.3.3.4, která svým číslováním nezapadá do textu. Jazykové a stylistické zpracování práce 

jsou na podprůměrné úrovni, neboť větná stavba je často chybná a práce obsahuje překlepy.

Práce disertanta s literaturou je další slabinou práce a většinou není poznat, z jakého pramene 

autor čerpá. Je také nutno poukázat na nedůslednost užívání citačních norem. Disertant tedy 

neprokázal, že literaturu umí správně používat a citovat z ní. Za pozornost stojí i poznámka, 

že s malými výjimkami se jedná takřka výlučně o literaturu cizojazyčnou, což je třeba ocenit. 

V práci jsou rovněž nepřiměřeně dlouhé citace ze zákonů. 

V rámci celkového hodnocení disertační práce lze uvést, že se jedná o nekompaktní, poněkud 
nepřehlednou, nahodile uspořádanou a nepříliš logicky zpracovanou práci, která je ale 
obsahově poměrně bohatá. 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Popište tzv. checklist approach při schvalování spojení.

Jaké jsou limity uplatňování ekonometrických metod při posuzování spojení?

Doporučení práce k obhajobě:

I přes výše uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.

V Praze, dne 4.2.2013

JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 




